
Rebec i Tràpala són dos negociants
enredaires i.isense escrúpols que per
tal d'efectuar un bon negoci no miren
prim. Aquf els tenim dirigint-se a la
fira de Bellpuig per tal de comprar un
cavall que els ha encarregat un pagès
.de la comarca.

En un recó de la fira troben el ca-
vall dels seus somnis, un penco esquà-
lid i ple de naftes que els el cedeixe i
per mitja unça. Ells el vendran al po-
bre pagès per dues unces i faran unça
i mitja de negoci.

X.r
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SUPLEMENT IL LUST RAT D'EN PATUFET

U N_ -M A L N E G O C I
per CASTANYS

Els cavalls bons els pa sen pe alt.
Els volen un cavall dolent a qualsevol
preu car el pagès que els ha fet i'encà-
rrec no hi entén.

Munten tots dos a cavall i contents amb
-1 guany que han fet es dirigeixen a fer L'en

-,trega del penco.

Però vet ací que el penco que
entre altres defectes té el d'ésser
guit i mossegaire, els descaval-
ca a mig camí.

I at_cat duna follia estranya, els
masega a auitzes i els omple de mos

-segades, deixant-los fets una llàstima.

Rebec i Tràpala es veuen obli-
gats a refugiar-se a una farmàcia
mentre el cavall desapareix sense
deixar rastre.

Entre àrnics.i tafetà s'han vist
obligats a bestreure mitja unça
més. Malparats i adolorits se'n van
a trobar el pagès.-

Aquest es,nega a pagar si no li porten el
cavall i Tràpala i Rebec gràcies a la seva
mala fe efectuen el pitjor negoci de la seva
vida, rebent el càstig merescut.
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Un viatge a Orient
Texf d'en JOAQUIM FECIT

	
(Continuació)	 Dibuixos d'en MTRET

J1Iiiì& :iì.,j1
posà a convenient distància de Xos-ki-
nam. En Rafel pensà que al port li se-
ria fàcil de trobar algu.ta embarcació
on encabir-se com e grumet i arribar
així a reintegrar-se a la civilització
occidental. Ara en Rafel ja coneixia
els carrers principals i quan tenia al-
gun dubte sabia fer - e entendre i
treure profit deis detalls que Ii dona-
vea.

Així, després de molt caminar, ja
clarejava, arribà al port i era un gar-
buix de transat àntics, velers, juncs i
transports terrestres de tota mena que
va esfereir-lo un xic, però decidit coa
estaba a deixar aquell paí, va reves'
tir-se d valor i anà a empendre un
oficial d'un vaixell francès, que era prop
seu parlant amb dos europeus.

En Rafel s'hi dirigí en català i no

fou poca la sorpresa de l'oficial en sen-
tir un japonès parlant l'idioma de la
seva esposa L'oficial li contestà en
francès però intercalant -1i paraules
catalanes que el feien Inés entè s.. L'es-
posa de l'oficial era del Rosselló i per
això l'oficial acollí de seguida amb
simpatia el nostre amigo t, el presen-
tà al capità i explicat el motiu de tro

-bar-se vestit de japonès de seguit fou

i

f

te'n úiAi^r ^ !

admès al servei del vaixell com intèr-
pret en els ports del Japó. Quan el
vaixell tingué de deixar les mars orien-
tals salpant de Saigon, el seu càrrec
s'acabà. En Rafel però, amb els francs
guanyats es sentí més reconfortat ma-
jorment que a Saigon ja era més fècil
adquirir relac ó amb europeus. Des-
prés de varis intents fracassats logrà
entrar en la tripulació d'un vapor fran-

apoderar-se d'ell abans que tot, volien
allunyar-se abans que l'auxili no els
pc sés a ells en perill. EI capità pirata
en sentir que Rafel s'exclamava en ja-
ponès i que al mate'x temps s'entenia
amb els europeus, se l'endugué al seu
vc;ixell segur que li seria d'utilitat
majorment quan la seva tripulació ha•
via quedat minvada en aquel afer ii'.

cès. Quan el vapor p.. op ja de Singa-
pur anava a a guanyar l'estret de Ma

-laca, foren sorpresos per un veler pi-
rata xinès i després d'una veritable
batalla e tre europeusi xinesos nquests
darrers lograren fer-se amos de la nau,
lligar,2n els supervivents i amenaçant
amb un enorme sabre al capità l'obli-
garen a declarar on eren les claus de
la caixa per apoderar-se dels cabals i

set combat. Po-yang, que així s'ano-
menava el ferotge pirata advertí serio-
sament al desgrac'at marineret català
que sera inútil que tractés de desertar
perquè el càstig seria terrible.

En Rafel hagué de resignar-se a fer
aquell odiós i perillós ofici de lladre
marí. Una vegada separats del vapor
francès es procedí a bord del cQuel'.

després a les bodegues esbotzaren a
tort i dret per apoderar-se de tot el
que els fes peça. Entre el que espat-'
liaren i el que s'emportaren deixaren
el pobre vaiveli que feia llàstima. Tot
fou executat amb gran pre sa perquè
temorosos que el telegrafista hagués
ting+ t temps de emetre el clàssic SOS
d'auxili, amb tot i la precaució d'

paert» a fer el recompte del botí i el
repartiment equitatiu entre la tripula-
ció segons la importància de cada brè-.
tol, del diner robat. Po-yang tenia proa
cura de qué no els en toqués massa:
ell es quedava ga'rebé amb tres quar-
tes parts. A en Rafel li feren saber que
en aquell afer encara no li tocava part.

(Contin arà)
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NAVE O A C I Ó ORIGINAL
Dibuixos dTn CORNET	 par En GUILLEM D'OLORÓ

Tenir un yacht era la il-lusió eterna
den Pelat. Però, és car, per tenir un
yacht s'ha d'ésser milionari i amb això
sí que no es feia il • lusions, pobre xi-
cot, que ell prou sabia que mai arri-
baria a ésser-ne, a menys que no s'es-

gID^

caigués el miracle de treure la grossa
de Nadal sense com prar bitllet.

Però podia tant l'afició nàutica en
ell, que quan un dia anà als vivers a
comprar mg quilo de musclos i veié
una barqueta de vela per vendre bara-

M►•

te, no s'hi pensà gens i en pagà els
trenta duros que li'n demanaren que
eren els que acabava de cobrar a'fi de
mes.

Es clar que la barca era plena de
musclos i barretes per la part de sota

Ice_

i que costà sang i aigua posar-la en
condicions de navegar, però per fi,
una bella tarda de dissabte, en Pelat
s'embarcava amb dos amics, disposats
a fer un creuer cap a la Costa B ave.

Navegaren tota le nit en mig d'una

espessa fosca i a l'endemà en eixir el
sol, quan creien veure les roques de
Tossa o de Sant Fe iu es trobaren que
no veien més que aigua i boira, sense
saber on es trobaven.

Horror! Allò anava prenent un cai-

re tràgic. Era corn trobar-se perdut en
mig l'Atlàntic. Pe ò, per fortuna, al
cap de poc la b;,ira començà d'acla-
rir-se i anà apareixent a prop d'ells un
far. Amb gran alegria, en Pelat pren

-gué els binocles i el contemplà. Al

^^It rwn

peu de la torra hi havia un rètol que	 ci peraixò hemnavegat tota la nit?>	segut sobre la brúixola: és clar, jo
deia: Comidas a la marinera. Mentres- s'exclamava un dels companys. <Vaja m'he anat orientant amb les agulles
tant la boira s'acabà d'aclarir i veie-	 un pilot que portem[>	 del rellotge!
ren que es trobaven davant el far de	 I en Pelat, es defensà exclamant:	 S'havien passat la nit donant vol•
1 escullera de Barcelona. 	 <Home! com que t'has passat la nit as-	 tes davant el port de Barcelona[
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CONTES ARAD!

ADAIrArs PER JOAN GOLS

1L'LuSIRACION3 DE JOAN JUNCEDA 

(Continuació) 

Arribat! al palau el Califa desttnà
a Dolça- Amiga una cambra riquíssima
i quan hi fcu allotjada, Harun Al Rat»
xid anà a vis:tar-la i li digué:

— Dolça- Amiga gentil! Tu saps bé
que el teu espòs Alí-Nur te m'ha do»
nat en qualitat de present. Jo, agraït
d'aquest do tan inapreciable l'he en»
vist a ell a la seva terra de Basra, de
la qual l'he nomenat Soldà en substi-
tució del que hi ha i si Al'lah ho vol,
a tu t'enviaré allí mateix d'ací uns
quants dies perquè li portis uns hàbits
d'honor i regnis aquella terra en la
seva companvia!

Ja podeu imaginar-vos la joia ira'
mensa de la enamorada esposa en sa-
ber que ben aviat es reuniria de bell
nou amb el sea marit. Però heus ací el
que passà a Alí-Nur.

Quan Ali»Nur ben Khacan fou arri»
bat per la gràcia d'Al'làh a Basra,
s'adreçà immediatament al palau del
Soldà Mohamet El-Zeiní; pujà les es-
cales del palau i féu un gran crit que
ressonà per tota la casa. El Soldà, in»
dignat, ordenà que li emmenessin im-
mediatament l'atrevit cridaire i Alí»
Nur en trobar-se a la presència d'E1»
Zeiní, es lla: à el turbant i li entregà la
lletra del pobre pescador. Quan el Sol-
dé obrí la lletra i reconegué l'estrip.
tura del Califa Harua al-Ratxid; s'ai-
xecà immediatament i, dret, llegí la
lletra fins al final, E.i acabar la por à
als seus llavis i al front per tres vega-
des en senyal de profund respecte i
exclamà amb veu ben alta: <Jo escolto
i obeeixo a Al'lah, l'Altíssim i al Califa
que és l'Emir deis Creients!'

Iimmediatament ordenà que espre»
sentessin els quatre Cadís (1 ) de la ciu-
tat i els principals Emirs; per tal de
comunicar-los la nova de la seva reso»
lució d'obeir el Califa i abdicar el tron
en favor d'Alí-Nur ben Khacan.

I heus ací que en aquell instant en-
trà el saló del tron el Vi ir El-Mohin
ben-Sani, l'anticenemic d'Alí-Nur i del
seu pare Fadleddín, i el Soldà Ii alfar»
gà la lletra del Califa tot dient-li: «Té:

J,legeixl'
El Visir Saní agafà la lletra, la llegí

1 la rellegí de cap a cap en el comble

11) Caps de policia.

de la consternació. Mes de sobte pega
entropada el cap d'avall de la lletra,
on hi havia la signatura i el segell del
Califa, es fica ala boca el bocí esquin-
çat, el mastega i se l'engoleix!

El Soldà, esgarrifat i obrint uns ulls
com unes taronges, agafà ben-Saní
pel braç i li cridà:

— Desgraciat! Que fas! Quin dimo»
ni t'ha inspirat per fer això!

— Oh, mon rei i senyor! — respon-
gué el mal Visir. — Aquest pillard no
ha vist mai, en tota sa vida, el Califa,
nostre sobirà, ni Gis far el seu Visir.
Aquest atlot carregat de vicis és
un impostor digne del més terrible
càstig, per tal que serveixi d'escar-
ment a tots els de la seva trepa! Per-
què ¿com pots creure que el Califa
l'hagi investit de tan alta honor i no
l'hagi fet acompanyar per algun dels
seus nobles Vfsirs o Xambelans?

— Doncs què podem fer? — demana
el Soldà dubtant.

— Oh rei! — respongué Saní. -
Confia'm aquest atlot i jo arribaré al
coneixement de la veritat. Jo l'enviaré
acompanyat d'un cos de guàrdia, a
Bagdad perquè hom escateixi la reali»
tat dels fets. Si la cosa és certa, el
Xambe'an que l'acompanyarà ens por»
tarà una confirmació signada per la
noble mà del Califa. Si la cosa és falsa
ell ens portarà ben lligat l'impostor
i jo sabré castigar-lo de tal faisó, que
purgarà el passat i el present!

Amb aquestes paraules del Visir,
el Soldà acabà per creure criminal
AIí-Nur i en un excés de còlera cridà
els guardes i els digué irat:

— Fort a ell!
I els guardes se li tiraren a sobre

amb els bastons i li pegaren amb tota
llur fúria fins que el deixaren sense
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sentits. Aleshores envià a cercar el
cap dels escarcellers, Kutaït, i li manà
que s'endugués Ali.-Nur, el tanqués en
una masmorra ;i el subjectés de dia i
de nit a la tortura.

— Jo escolto i obeeixo! — respon-
gué Kutaït. I s'emmenà Alf-Nur, el
qual encara no havia tornat en sí, fins
a la masmorra.

Un cop hi fou arr:bat féu retirar els
altres guardians i ell mateix començà
a netejar aquella cella humida i pes-
tilent. Després ell mateix baixà coi-
xins i una alfombra f li arranjà un bon
jaç. Finalment deslligà les cordes que
Ii subjectaven braços i mans i cames,
l'estengué curosament al damunt dels
coixins i perfumà l'habitació cremant
mirra, incens i herbes aromàtiques.

Quan Alí-Nur es retornà i es veié
en aquella obscura masmorra, il'lumi-
nada res més qua per un gresol d'oli,
tot ell s'estremí. Kutaït el tranquilitzà
tot seguit.

— No temeu res, mon boñ amo i
senyorl El vostre difunt pare Fadleddin
m'havia afavorit moltes vegades: Ara
vull aprofitar l'ocasió d'agraït-li en la
persona del seu fill!

I des d'aquell instant Alí-Nur fou
tractat amb tota mena de miraments i
mai no lf mancà res més que la lli'
bertat.

Al cap d'uns quants dies arribà un

aquell bergant! Vés-me'l a cercar tot
seguit i al mig de la plaça vull veure
com li talleu el coll!

El Visir ben-Sauí sortí immediata..
me,pt del palau i ordenà de pregonar
per tota la ciutat l'execució d'Ali-Nur
i l'hora de la mateixa i tots els seus
detalls.

I heus ací que tots els habitants de
la ciutat, en assabentar-se de la dissort
del fill del bon Visir Fadleddin, Alí-
Nur, s'afligiren profundament i tothom
plorà, des dels senyors més rics fins
als pobres marxants del sok.

Mentre tant ben-Sauf anà a la presó
i parlà amb el bon escarceller Kutaït:

— Ah, senyor! — féu 1'escarceller.
El presoner amb prou feines pot te-
nir-se dret per culpa de les tortures
que li he fet sofrir durant aquests dies.
Malgrat això, jo t'escolto i t'obeeixo!

I baixà al soterrani i, arr.b les llà-
grimes als ulls, comunicà la trista nova
a Alí-Nur.

El nostre amic, de cop quelà aba-
tut i aclaparat. Després reaccionà i tot
alçant-se exclamà: (Al •lahummà!>

En eixir de la presó lligat de bra-
ços i mans, i en trobar-se en front del
seu enemic ben-Sauí, li digué:

— Oh Sauí! Has de saber que l'únic
Poderós és Al'lah i que Ell és l'únic
Realitzador!

Llavors el Visir, tremolant de ràb,*a
ordenà als guardians de muntar Alf-
Nur al damunt d'una mula per con-
duir-lo al suplici; però els guardians
no sabien què fer en veure la multitud
i en oïe com cridaven:

—Alí-Nur, mira'ns!
— Vols que el matem?
— Digues una paraula!..
Mes Alí-Nur respongué bondadós:
— Oh no, els meus bons amics! La

fi de l'home sols ve quan Al • lah vol
que vingui! Deixeu el destí que se-
gueixi el camí que Al'lah li marca!

I els guardians l'agafaren i el mun-
taren a dalt de la mula i el conduïren
enllà tot cridant. 'Heus ací el càstig
que sofreix aquell qui falsifica escrip-
tures!»..

correu de Bagdad, el qual portà un
magnífic present per al Soldà, Es clar!
El Soldà quedà tot parat i estranyat
perquè mai no hauria pogut esperar
un obsequi com aquell sense que hi
hagués alguna causa que el motivés.
Reuní immediatament tots els seus
consellers, els quals estigueren d'acord
en que aquell regal era per al nou rei,
és dir: per aquell que feia pocs dies
havia arribat per substituïr el Soldà.

— Ho veieu? — fé i el Visir Sauí
adressant-se al rei. — No us ho deia,
jo, que el millor era treure'ns-el de
sobre?

— Per AI.lah! — respongué el So'-
dà irat. — Ja l'havia oblidat ben bé,
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AVENTURA COENT4Ç

En el cercle, en Tartarí
es presen'à un bell matí
amb un fot encostipat,
Quan va haver estornudat
dos o tres cops, exclamà:
— Ara això cm fa recorda.

—...que un dia, en el Senegal,
sota un calor tropical,_
retornava d'un poblet
on la compra havia fet
d'un bell molinet de pebre.
Quan... de poc, era toca el rebre[

—Vena en ma direcció
un ferotge i gros lleó
ensenyant-me sos ullals
esmolats tal com punyals.
I com que armes no portava
ma existència perillava[

- Per a poderme salvar
a un arbre em vaig enfilar
mes el ferotge lleó
amb mai vista obstinació
dessota el tronc s'ajagué
com dient: <T'atraparé[»

— Jo estava desesperat.
Dalt d'un arbre, desarmat
i al peu de l'arbre una fera
quin valent no es desespera?
Sentint de la mort el gel
vaig alçar els ulls al cel.:.

— Quan, què veig[ Visió de febre?
Aquell arbre feia pebre[
Per ma sort, era un pebrer[
De seguida, què vaig fer?
Poso pebre en el molí
i en molc un grapat, ben fi.

— Crido desp-és el l'eó.
Ell em mira amb atenció.
Li llenço el pebre a la carn
i de segdit, ai la mare!
la fera es posa a plorar
a toss^r i estornudar.

— Baixo llavors amb braó
i trencant un fort bastó
planto cara a l'animal
que pobret està tan mal
que ni em veu ni està per mi
i aviat toca a sa fi.

— Veus aquí com vaig caçar
un lleó sense Portar
armes blanques ni de foc.
Per això us he dit fa poc
que quan 1'estornut sonava
ma aventura em recordava.



—I aran em creia que aquest llac tenia tres metres de fondàrial
— Es que estem drets sobre l'automòbil.

(De The Pass,nó Show)
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DESAVANTATGES DE LA RADIO
En Robatot i en Pispa, asseguts al

marge de la carretera, esperaven Foce-
sió de fer negoci. No que fossin lladres
de camí ral, però amb tanta policia i
tants vigilants, a ciutat es feia ja difí-
cil robar i havien volgut provar fortu-
na pels afores. Malauradament, no pas-
sava ànima vivent per aquella carre-
tera i tant l'un Fcrn l'altre començaven
a sentir la gelor de la vesprada d'oc-
tubre que els anava penetrant fins als
ossos.

— Pispa, jo crec que hauríem de
cercar un hostal per passar la nit, par-
què aquí ens gelarem definitivament.

— Però un hostal costa dines i ens
en quecen pocs.

— Procurarem fer-ne més. En es
hostals es pot fer negoci,

— Tens raó, anem.
C minaren cosa de mig quilòmetre

i arribaren a una tavernota perduda en
despob'at.

— Bona nit. Que ens dinareu sopar
i dorm r?

— Sopar sí, però per dormir haureu
d'anar a la palla, — féu a tavernera.

— Bé, ja veurem. Aquí mateix, vora
el foc podrem encabir-nos.

Començaven a sab3rejar unes mon-
getes amb !lomillo, quan s ob:í la por-
ta i entrà un home vestit de mecànic.

— Mestressa, do-eu-me sopar aviat
que tinc pressa.

— No em queda res — féu la taver-
nera. — Aquests senyors se m'acaben
tat el que quedava.

— NVo us amoïneu, — feu en Roba-
tot, veient possibilitat de fer negoci.
Asseieu-vos amb nosaltres i ens ho
partirem.

— Moltes gràcies — féu l'arribat. 1
sense més comp:iments s'assegué a la
seva part del !lomillo amb mongete .

Tot sopant, explicà cue tenia al de-
fora un camió automòbil carregat amb
un aparel de ràdio i accessoris que el
duia a la torre cel Sr. Enric de Poc.

— Un apareil prec:ós. Superhete-
rodí de vuit làmpares, sense antena ni
terra que dóna Londres en a'teveu: Val.
més de vuit cents duros. Ei Sr. de Poc
és molt generós i em dona. à bona pro-
pina.

— Home, — féu en Pispa —jo tam-
bé hi havia treballat en ràdio, fa a'gun
temps. Vo'eu dir que encara cóna,
a_uest negoci?

— Qae si dónal Ja ho crec...
I començaren una llarga convexa

sobre els avante+ges i inconvenients

de les diverses marques d'aparells que
acabà fent-se tan amics els dos pillets
i el mecànic, que aquest els convidà a
pujar al camió per dur-los a dorm?r a
algun hostal més acomodat.

Això és el que esperava en Pispa.
Pagt,ren el sopar, pujaren al camió i
emprengueren la marxa carretera enllà

— 1 on és aquesta torre del Sr. En-
ric de Poc? — preguntà en Pispa a' cap
d'una es.ona.

— Es entre Viladerrocs i Pobla de
Rucs. Hi ha uns v nt .quilòmelres des
d'aquí. He d'arribar-hi a les déu i l'apa-
rell fu:.cionarà a dos quarts d'onze
aquesta mateixa nit.

Dos quilómetres més amunt, en
Pispa exclamà:

— Alto, al,olveig perilll
— Quin perill? — demanà el xofer

frenant ràpidament.
— Aquest! — féu ea Pispa donant-li

un cop de porra al cap que li féu per-
dre el coneixement,

Entre en Pispa i en Robatot el bai-
xaren a la cuneta. Després conduïren
la'uto a tota velocitat1cep a la torre del
Sr. Enric de Poc.

— Així — féu en Pispa — la propi-
na serà per nosaltres.

A les deu en punt de la vetlla, el
magnífic apereil es'ava disposat a fun-
cionar, en mig de l'espectació del se-
nycr Enric de Poc, la senyora de Poc

i quatre Poquets, que tots bocabadats
esperaven la música del Liceu.

— I com funciona això? — demanà
el Sr. de Poc.

— Miri, gira aquesta maneta, apre-
ta aquest botó i.. sent?

L'aparell ja funcionava c...Grrr...
Aquí E. A. J. 1... Ràdio Barcelona.,.
Abans de començar el concert anem a
donar un aví: urgent que en, ha tra-
més !a policia. Dos homes descone-
guts han atacat ei conductor d'un ca-
mió que duia un aparell de Ràdio a
casa el Sr. Enric de Poc i han fugit amb
el robatori...>

El Sr. de Poc era fornit i tenia tres
cria s tan lornits com ell... Ara en Ro-
batot i en Pispa són a la Model re fl e-
xionant sobre els desavantatges de la
ràdio.

En Panarra féu aposta que es men-
jaria tot un vedell. Acceptada la ju-
guesca, el feren asseure e taula i co-
mençaren a portar-li una coix i, de:-
prés les costelles...

En Panarra menjava i callava, però
cregut que el vedell li havien de dur
sencer, exclamà, quan ja se n'havia
menjat quasi la meitat:

— Vejam si em porteu aviat el ve-
dell, que amb tantes cuixes i costelles
em començarà de passar la gana!

Oran concurs cI'Ombres xjri esques

^.Y

N.° 658 — 14rancesc Galí	 N.° 659 — Ramon Costa
	 N.° 660 — F. Malagarriga	 N.° 661 — Ramon Segalés

Redacció i Administració: Carden 1 Casañas, 4.

ímpr-mta: Carrer de Muntaner, 2 3 in.er or.



Núm. CCCIV'• .- Pág. 352	 V IR O LE

Noves aventures d'en Baliga 1 en Balaga
Amb un singlot delatori
ha fracassat el Tenori.
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— Potsé aquí ens daran sopar?
— Vejam, anem-ho a provar.

Les botelles de vi bo
les amaga en un recó.

— Per esquelet ja em serveix
pro el company té massa greix.

/.
TÌ
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I entre bastidors, després
entre ambdós se'n beuen tres.

— Si li sembla, podré fer
el paper de l'hostaler.

En Baliga ple de vi
fa d'estàtua en eljardí.

— No, no me causan pavor(
	

Mes a en Baliga al moment
	

I verdura han recollit
exclama valent l'actor.	 li ve un singlot violent	 per aman¡ un mes segut.
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